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Ford har utviklet emoji-jakke for syklister

Med stadig flere syklister på europeiske veier er det viktigere enn noensinne
at bilistene vet hva syklisten har planlagt. Nå har Ford utviklet en emoji-jakke
som også sier noe om hvordan syklisten føler seg.

Ifølge en EU-rapport omkommer 2000 syklister i trafikken i Europa hvert år. I
2018 mistet ifølge Statistisk Sentralbyrå 7 syklister eller passasjerer på sykkel
i Norge livet i trafikken. Hele 410 ble skadet.

Den nye jakken skal gjøre det enklere for syklistene å kommunisere med
bilister og andre trafikanter. Ved hjelp av skiftende emoji-tegn på jakkens
rygg kan andre trafikanter se hvordan syklisten har det og hvilke retningsvalg

https://ec.europa.eu/transport/road_safety/sites/roadsafety/files/pdf/statistics/dacota/bfs20xx_cyclists.pdf


denne har tenkt til å forta seg.

Foreløpig en prototype

Emoji-jakken, som foreløpig er en prototype - og ikke til salgs, blir kontrollert
av syklisten fra en trådløs enhet som er montert på sykkelstyret. 

Den har et LED-panel på ryggen hvor følgende emojier kan vises:
ὤ�ὡ�ὤ�⚠️⬅️➡️

– Kommunikasjon mellom trafikantene er helt avgjørende for
trafikksikkerheten. Med emoji-jakken bruker vi et språk som er universelt for
å unngå de mange konfliktene som i dag oppstår mellom bilførere og
syklister, sier Emmanuel Lubrani, ansvarlig for Ford Europas store kampanje,
Share The Road.

Etter at de første emojiene kom for over 20 år siden, har dette blitt beskrevet
som det første språket skapt i det digitale universet. Ifølge «Emoji Trend
Report» føler de fleste mennesker seg mer komfortable med å uttrykke
følelser med en emoji enn i en telefonsamtale.

Bedre kommunikasjon mellom syklister og bilister

Målet med kampanjen er å få bilister og syklister til bedre å dele veien
mellom seg og bedre kunne sette seg inn i den andres situasjon og adferd i
trafikkbildet.

– Emojier har blitt en helt integrert del av vår kommunikasjon og evne til å
uttrykke oss raskt. Denne jakken er utviklet i et partnerskap mellom oss og
Fords Share the Road-kampanjen og skal gjøre det lettere for syklister å
uttrykke sine følelser og forsterke den emosjonelle forbindelsen mellom dem
og andre trafikanter, sierProfessor, Department of Communication and
Cognition fra Tilburg Universitetet i Nederland, Dr. Neil Cohn PhD.

https://www.wired.com/story/guide-emoji/
https://hyperallergic.com/509680/83-of-gen-z-phone-users-feel-more-comfortable-expressing-emotions-through-emojis/
https://hyperallergic.com/509680/83-of-gen-z-phone-users-feel-more-comfortable-expressing-emotions-through-emojis/


Se video på YouTube her

Om Ford Motor Company

Ford Motor Company er et global selskap med hovedkontor i Dearborn, Michigan,
USA. Selskapet utvikler og produserer en rekke kjøretøy som inkluderer
personbiler, SUVer, nyttekjøretøy, lastebiler, elektrifiserte kjøretøy og Lincoln
luksusbiler.Konsernet leverer også finansielle tjenester gjennom Ford Motor Credit
Company. Ford Motor Company har som mål å ha en ledende rolle innen
elektrifisering, selvkjørende biler og mobilitetsløsninger. Ford har 194 000
ansatte over hele verden. For mer informasjon om Ford, produktene og Ford Motor
Credit Company, vennligst se www.corporate.ford.com

Ford Europa er ansvarlig for å produsere, selge og vedlikeholde Ford kjøretøy i 50
markeder og har ca.50.000 ansatte ved sine heleide anlegg. De har rundt 64.000
ansatte når fellesforetak og ikke-konsoliderte virksomheter er inkludert. I tillegg
til Ford Motor Credit Company inkluderer Ford Europas virksomhet Ford
Servicemarked og 20 produksjonsenheter (hvorav 13 er heleide og 7 er
ukonsoliderte joint venture fasiliteter.). Den første Ford-bilen ble sendt til Europa i
1903 – samme år som Ford Motor Company ble etablert. Produksjon i Europa
startet i 1911.

Ford Motor Norge er en bilprodusent og mobilitetsselskap som importerer biler og
deler for salg gjennom et forhandlernettverk på 82 salgs- og servicepunkter. Den
første Ford-bilen kom til Norge allerede i 1906, trolig gjennom firmaet E.C.
Gjestvang i Oslo. Lenge var det kun private forhandlere som importerte Ford til

https://www.youtube.com/watch?v=g756nqX-jUU
http://www.corporate.ford.com


Norge via Danmark. Først i 1960 ble Ford Motor Norge etablert etter sterkt
engasjement fra blant annet Trygve Lie, FNs første generalsekretær og norsk
ambassadør i Washington.
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